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Egyre többet lehet olvasni és hallani az
erdőszentgyörgyiemberekről, azottmű-
ködő„SzentGyörgy“TechnológiaiLíce-
umrólésaBodorPéterMűvelődésiEgye-
sületről.EzaKis-Küküllőmentivárosak-
tívművelődési-éssportéletévelhívta,és
hívja felmagára afigyelmet.Aközépis-
kolalétrehozásával(1955)lelkestanárok,
szülőkésdiákokmunkájanyománjóhírű
középiskolával büszkélkedhetett a város.
Ebbenaziskolábanvalamikor,ahatvanas
évektőlkezdődően,asportéletegyikjeles
szervezőjevoltanapjainkbanmárnyug-
díjasKovrig Bélatestnevelőtanár.Tanul-
mányait befejezve került a középiskola
testnevelésikatedrájára.Azatípusúpeda-
gógus,akinemvártaazégisültgalambot,
hanemmiutánmegismerte az iskolát, és
tájékozódottafeladatokról,azonnalhoz-
zálátott a munkához.
Ebbenazidőszakban,aközépiskolain-

dulásakor,azintézménymindenpedagógu-
sárasokfeladathárult.Kovrigtanárúrki-
nevezése után azonnal hozzálátott a testne-
velésiórákhozszükségeseszközökbeszer-
zéséhez.Elődje–ésmégnéhányévigkol-
légája–,azaktívtőrvívóOrbán Zsófia ta-
nárnő,majdkésőbbBucin Vasile testneve-
lőtanársegítségéveltörekedettarra,hogy
még több svédszekrény, bordásfal, torna-
szőnyeg,különfélelabdákésegyébfontos
tornaeszközökálljanakatanulókrendelke-
zésére.Nemcsakbeszerezte,hakellett,fel
isszerelteezeket.Egyetemiéveialattaktí-
vansportolt,éstudta,hogyasportnaknagy
szerepevanadiákoktesti,szellemiéser-
kölcsi fejlődésében. Óráin megkövetel-
teamunkátésafegyelmet.Máigemlege-
tikannakazutolsóévesdiáknakazesetét,

Aki a hivatásának és diákjainak szentelte életét:
Kovrig Béla testnevelő tanár

akicsakakicsengetésnapjánteljesítettegy
kötelező gyakorlatot, amelyet a tanév fo-
lyamánkihagyott,ezértbukásraállt.Abu-
kottdiákpedignemérettségizhetett.Ata-
nárúrnemakartamegbuktatni,volttürel-
memegvárni, amíg – az egyébként szor-
galmasés jól tanulódiák–akicsengetés
napjánrászánjamagátlefutniaztanéhány
métert,amiatöbbieknektanévközbennem
okozott gondot.Megszerezve év végi bi-
zonyítványát, érettségi vizsgáramehetett,
ésszéperedménnyelérettségizett.Azisko-
ladiákjaimégsokáigemlegettékeztata-
nulságos történetet.Nagyfigyelmet szen-
telt annak, hogy a tömegsportban minél
többdiákésfelnőttvegyenrészt.Szabad-
idejében,havoltilyen,asportolniszerető
diákoknak tartott külön edzéseket.Azért,
hogy kézilabdaedzéseket lehessen tartani,
ésmeccseketlejátszani,aRhédeykastély
(akkormégiskolavolt)mögöttiterületena
diákokésaszülőksegítségévelegyújké-
zilabdapályáthozottlétre.Ittakörnyékbe-
liiskolákkézilabdacsapataivalmeghívásos
alaponbajnokságotszervezett.Amikoraz
általavezetettkézilabdacsapatmérkőzése-
itjátszotta,apályaszélénaligvolthelya
szurkolók számára;messzire hallatszott a
jelenlévőkigencsakhangosbíztatása.Csa-
patánakeredményeitismertékamegyeha-
tárain kívül is. A község focicsapatának
edzéseitapoliklinikanéhaiigazgató-főor-
vosával, dr. Köble Józseffel tartották közö-
sen,1960-1969között.(...)
Adiákokáltalszerzettserlegekésdip-

lomák bizonyítják munkája sikerességét
öregbítették. Közösségi ember és kollé-
gavolt, és azma is.A sokféle elfoglalt-
ságamellettahatvanasévekben–milyen
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furcsa leírni,hogyazelmúltévszázadról
van szó– a technikai ismereteit felhasz-
nálva, sokszor segített kollegáinak a ra-
koncátlankodó motorbiciklik és Traban-
tok újraélesztésében. Hogy mekkora se-
gítségvoltezabbanazidőben,csakazok
tudják,akiknemértették,miértnemakar
működnijárgányuk.DeamintBélakezé-
veltalálkoztak,azonnalvidámanműköd-
nikezdtek.Anyíltszívű,csendesésegye-
nes tanárember, a mindig segíteni kész

kollegaésjóbarátmasempihen.Nyug-
díjaséveittölti–egykoridiákjainak,kol-
legáinakésaváros lakóinaktiszteleteés
szeretete veszi  körül.Az érettségi talál-
kozókonmegjelenvemozgásaésszellemi
frissességepéldaarra,hogysportolniér-
demes.Szeretettelkívánunknekitovábbi
szépnyugdíjaséveket.

Schmidt Sándor tanár 
(Forrás: Erdőszentgyörgyi FIGYELŐ 

163. szám 2016. november-december)

Sztojka Tamás 
(Kászon-altíz, 1951. janu-
ár 2.)erdélyimagyarorvos,
helytörténész.
Csíkszeredában érettségizett (1971);

egészségügyi technikumot Székelyudvar-
helyen végzett, majd Marosvásárhelyen,
szerzettorvosidiplomát(1977).Azótaszü-
lőfalujábankörzetiorvos.

Bálintné Kovács Júlia
Olvasói levél – rendhagyó bevezetővel

ElsőhelytörténetiírásaiaKorunkban je-
lentek meg 1980-ban; a Korunk Sors és 
emlékezet c. pályázatán elsővilágháborús 
visszaemlékezésekbőlösszeállítottmunká-
jávalnyertdíjat(1983).Afolyóirat1982-es

Kászoni örmények 1899 ben. Az első sorban a sötét ruhás kislány 
Kazatsay Matild, a későbbi Weisz Mór felesége

A Füzetek 2016. január
februáriszámában(52-53.
oldal)  „Fejfák, sírkövek
emlékezete” címmel jelent 
meg Sztojka Tamás írá-
sa, amelyet a kolozsváron 
megjelenő Korunk folyó-
irat1982-esszámábólvet-
tem át.
AkkornemmutattamŐt

be, halogattam ezt, pedig
fontos fényképet is kül-
dött a kászonaltizi örmé-
nyekről. (Egyikhobbijaa
régifényképekgyűjtése).

  


